Protokół Nr X/2011
z Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 czerwca 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach o godzinie 9.00 - tej.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pani mgr inż. Stefania Majewska- Kilkowska - Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
Pani mgr Bożena Kubiak – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich,
5. Pani mgr Monika Masłowska-Szudrowicz – Kierownik Biura Programów
Rozwojowych,
6. Pan Edward Meyer – Radca Prawny,
7. Media.
1.
2.
3.
4.

Prowadzący obrady poinformował, iż dzisiejsza sesja ma charakter
ponadplanowy i odbywa się w mniejszym niż zazwyczaj gronie (bez udziału
sołtysów). Została ona zwołana telefonicznie w celu podjęcia uchwał
niezbędnych dla prawidłowej pracy Urzędu i nie poprzedziły jej posiedzenia
Komisji. W związku z tym wszelkie wyjaśnienia do przygotowanych na
dzisiaj projektów uchwał będą się odbywały na bieżąco.
Projekt porządku obrad był następujący :
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie porządku obrad.
2/ Zapytania i interpelacje.
3/
Podjęcie uchwały nr X/97/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na
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dofinansowanie budowy drogi Nr 235 – ciągu pieszo-rowerowego
w miejscowości Klawkowo .
4/ Podjęcie uchwały nr X/98/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011
rok.
5/ Podjęcie uchwały nr X/99/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/10
Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice w budżecie gminy na 2011 rok.
6/ Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
7/ Sprawy bieżące.
8/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty
- jednogłośniePrzebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady X Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński. Powitał wszystkich zebranych, a następnie poinformował,
że w dzisiejszych obradach zgodnie z listą obecności
uczestniczy
14 Radnych, czyli wymagane quorum. Tym samym dzisiejsze obrady są
prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z przyjętą zasadą sekretarzem dzisiejszej sesji jest kolejny z listy
radnych Pan Jarosław Kurek.
c/ przyjęcie porządku obrad.
Protokół nr IX/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
Rada Gminy w Chojnicach przyjęła bez odczytania
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”
przy obecności 14 Radnych)
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 2/ Zapytania i interpelacje.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr X/97/2011 w sprawie udzielenia pomocy
7 finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie budowy drogi Nr 235 – ciągu pieszo-rowerowego
w miejscowości Klawkowo .
Wójt dodał, iż konieczność zwołania dzisiejszej sesji zaistniała
w piątek. Zgodnie z przekazaną nam informacją Województwo Pomorskie
nadal ma zbyt mało środków na budowę drogi nr 235 i oczekuje od nas
zwiększenia przekazywanej dotacji. Dodał, że dwa tygodnie temu uzgodnili
z Panem Marszałkiem, iż będzie spisane porozumienie i na tej podstawie Urząd
podejmie decyzję o budowie przedmiotowej inwestycji jeszcze w tym roku.
Sejmik Województwa Pomorskiego przegłosował, że ma na to zadanie tylko
600.000 złotych, w związku z tym, w celu zabezpieczenia środków na to
zadanie musimy zwiększyć naszą dotację.
Dzisiaj spotkam się z Panem Marszałkiem, który oczekuje od nas uchwały na
kwotę 700.000 złotych.
Poinformował, iż Gmina wykłada na dziś środki na to zadanie za Miasto
Chojnice z nadzieją, ze te pieniądze będą nam oddane.
Pan Józef Kołak - stwierdził, że był kiedyś Radnym Rady Miejskiej
i w przeszłości temat ten był na tyle ugruntowany, iż zabezpieczono środki na to
zadanie.
Pani Sołtys – Ludwika Pokojska – podziękowała Radzie za podjęte
decyzje stwierdzając, że Burmistrz im obiecał, że ta ścieżka rowerowa będzie
realizowana.
Wójt – uważa, że Burmistrz dotrzyma słowa obietnicy, a jeśli nawet
Okazało się inaczej, to zadanie to będzie zrealizowane przez gminę.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/97/2011
z dnia 6 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr X/98/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011 rok.
Wójt - poinformował, że zmiany w budżecie dotyczą pomniejszenia
planowanych środków na ścieżki rowerowe w ramach Marszruty Kaszubskiej
o kwotę 450.000 złotych, które to zostaną przekazane na budowę drogi nr 235 –
ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Klawkowo.

Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/98/2011
z dnia 6 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/.
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr X/99/2011 w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice w budżecie gminy na 2011 rok.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/99/2011
z dnia 6 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/.
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
Ad 7/ Sprawy bieżące.
Pan Tadeusz Leszczyński – poinformował, że w centrum miasta ponownie
pojawiają się bilbordy oczerniające Wójta Gminy.
Wójt – nie wiemy kto bilbord postawił , ale prawdopodobnie jego autorem jest
ta sama osoba co poprzednio. Wówczas trop prowadził do przedsiębiorcy
Huberta Harsza, który nabył atrakcyjny teren w Charzykowach i nie dostał
zgody na jego zagospodarowanie zgodnie ze swoimi planami. Chciał podzielić
go na mniejsze działki i je zbyć, niestety nie otrzymał na to zgody. Na tym
terenie dopuszcza się bowiem jedynie zabudowę typu hotel, pensjonat.
W sądzie w trybie wyborczym niewiele wówczas udało się wskórać.
Teraz na kolejnym bilbordzie, który pojawił się w weekend
w Chojnicach na ruchliwym rondzie, zostałem przedstawiony jako człowiek,
który sięga po kopertę… Zamieszczono tam też nazwę firmy Rank Progress
S.A. Jest policja, jest prokuratura przecież tam można złożyć doniesienie.
Dla mnie ten plakat to przejaw bezsilności i rozpaczy jego autorów. Niech się
chłopcy bawią dalej, ale mogliby raczej przeznaczyć te pieniądze na jakiś
charytatywny cel.
Zamierzam dzisiaj spotkać się ze swoimi prawnikami, by zastanowić się
nad oficjalną reakcją.
Wójt odrzucił propozycję Przewodniczącego Rady Gminy, który zaproponował
podjęcie przez Radę Gminy na dzisiejszej sesji krytycznego stanowiska wobec
bilboardowej kampanii.
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